ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000466552019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Közbeszerzés
tárgya:

Teljes ellátás alapú földgázellátás biztosítása

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.

Postai cím:

Puskás Tivadar Utca 11

Város:

Budaörs

HU120

NUTS-kód:

E-mail:

titkarsag@rhk.hu

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.rhk.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.rhk.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Teljes ellátás alapú földgázellátás biztosítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
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Postai irányítószám:

Némethné Szeghő

Kapcsolattartó személy:

EKRSZ_
64310820

Nemzeti azonosítószám

+36 75519541

2040

Ország:

Judit
Fax:

Magyarország

A felhasználási helyekre vonatkozó szerződött összes mennyiség: 120.000 m3 A fogyasztási helyek száma: 3 Fogyasztási helyek: Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló, Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4. (hrsz.: 0112/2) - Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló, Építési telephely,
Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4. (hrsz.: 0112/2) - Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló, 2166 Püspökszilágy, Püspökszilágyi u. 1.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) alapján (a legalacsonyabb ár) értékeli, mivel az ajánlatkérő igényeinek
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik Rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.05.23
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
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Igen

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117
Budapest, Infopark Sétány 1.

25343502244

Ajánlati ár (nettó Ft/ fajlagos m3): 103,029 nettó Ft/ fajlagos m3 Ajánlattevő ajánlata érvényes, ugyanis az minden nyilatkozatot,
iratot tartalmazott, amit az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. előírt. Kizáró okok hatálya
alatt nem áll, szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlattevő.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
„Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján történik. Ezen
szemponton belül Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat)
preferálja.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, 25343502244
Infopark Sétány 1.
Ajánlati ár (nettó Ft/ fajlagos m3): 103,029 nettó Ft/ fajlagos m3 Az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
ajánlattevő ajánlata érvényes, a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette és az a rendelkezésre álló fedezet mértékére
tekintettel is megfelelő.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2019.08.13

Lejárata:

2019.08.23

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.08.12
2019.08.12

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Az ajánlattételi felhívás az alábbi, ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőknek került megküldésre az EKR rendszerben: 1.
Nordest Energy Kft. 2. JAS Budapest Zrt. 3. E.ON Energiakereskedelmi Kft. Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő: Ajánlattevő neve:
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. Adószáma: 25343502-2
-44 Ajánlati ár (nettó Ft/ fajlagos m3): 103,029 nettó Ft/ fajlagos m3 El nem bírált ajánlattevők: 1. Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiakereskedő Kft. Ajánlattevő székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74. Adószáma: 12928130-2-44 Ajánlati ár (nettó Ft/ fajlagos
m3): 108,443 nettó Ft/ fajlagos m3 2. Ajánlattevő neve: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő
székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74. Adószáma: 24765648-2-44 Ajánlati ár (nettó Ft/ fajlagos m3): 108,443 nettó Ft/ fajlagos m3
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